ÚRHIDAI
HÍREK
AZ ÚRHIDAI ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA 2006 DECEMBER

Önkormányzati tájékoztató
A Helyi Választási Bizottság Elnökének beszámolója a 2006. október 1-jei polgármester
és önkormányzati képviselő választások végleges eredményéről
A Helyi Választási Bizottság nevében tájékoztatom a tisztelt
lakosságot a 2006. október 1-jei polgármester és önkormányzati képviselő választások lebonyolításáról és eredményeiről.
A törvényi határidő lejártáig, 2006. szeptember 8-án 16 óráig 4
polgármester jelölt és 20 képviselő jelölt kérte nyilvántartásba
vételét a választási bizottságtól. A szükséges számú ajánlószelvényt mindnyájan összegyűjtötték, azok ellenőrzése megtörtént. A jelölteket a választási bizottság nyilvántartásba vette.
A választás előkészítése és lebonyolítása szakszerűen zajlott, a
választás napján a voksolás rendben folyt, az eredmény megállapítása is időben befejeződött.
A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 1471 fő, a szavazás napján felvett (igazolással szavazó) választópolgár nem
volt, szavazóként megjelent 897 fő. A részvétel tehát az országos átlagot meghaladó, 60,98%-os volt.
A választással kapcsolatban kifogást nem emeltek.

A választás hivatalos eredménye:
Polgármester: Bognár József
Önkormányzati képviselők:
Farkas Ferenc
Fritz Mihály
Harsádi Zoltán
Jánosi László
Kovács Elemérné
Németh Gyula
Nyakas Márta Anna
Szombat Ferenc
Tián József

346 érvényes szavazat
333 érvényes szavazat
318 érvényes szavazat
360 érvényes szavazat
311 érvényes szavazat
349 érvényes szavazat
342 érvényes szavazat
344 érvényes szavazat
330 érvényes szavazat
377 érvényes szavazat

Úrhida, 2006. október 12.
Mayorné Dr. Áchim Ilona
HVB elnök

Tisztelt Úrhidai polgárok!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy október 12-én megalakult Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

Képviselő-testület tagjai: Balról-jobbra Bognár József polgármester, Szombat Ferenc, Tián József, Németh Gyula, Jánosi
László, Nyakas Márta, Farkas Ferenc, Fritz Mihály, Kovács Elemérné, Harsádi Zoltán.
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A Képviselő-testület a 2006. október 12-i alakuló ülésen hozott
határozatot:
- A polgármester illetményéről és költségtérítéséről.
- Alpolgármester személyéről, aki Farkas Ferenc képviselő
lett.
- A bizottságok tagjairól.
A Képviselő-testület a 2006. október 25-i testületi ülésen hozott határozatot:
- Iskolatej vásárlásáról.
- Iskolaszékbe Kovács Elemérné képviselő delegálásáról.
- Úrhida útjainak síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási
munkálatairól.
- A bizottságok külsős tagjairól.
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat feltételrendszeréről.
- A Szegfű utcai csapadékvíz-elvezető árok kivitelezési
munkáinak műszaki ellenőrzéséről.
- Az általános iskola Templom utcai kijáratához terelő korlát
kivitelezéséről.

A Képviselő-testület a 2006. november 7-i rendkívüli testületi
ülésen hozott határozatot:
- A Polgármesteri Hivatal bővítésének kivitelezési munkáinak megszüntetéséről.
- Megbízta a VERTIKÁL Zrt-t pótmunkák elvégzésével.
A Képviselő-testület a 2006. november 29-i testületi ülésen
hozott határozatot:
- A Templom utca iskola melletti szakaszára 2 db fekvőrendőr elhelyezéséről.
- A vezető óvónő kérésére óvodapedagógus felvételéről.
- Intézmények és az önkormányzat jövő évi költségvetési
koncepciójáról.
- A Postával kötött helyiségbérleti szerződés felbontásáról.
- 2007-2008-ban tervezett fejlesztési elképzelésekről.
- FEJÉRVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő II. jelű szennyvízátemelő műtárgy, a vízmű irányítástechnikai rendszerébe
történő bekapcsolásáról.

Képviselői körzetek

Képviselői körzetek kialakításával szeretnénk a lakosság és az önkormányzat közti minél szélesebb körű
párbeszéd lehetőségét elősegíteni, ami az információ oda-vissza áramlásának lehetőségét biztosítja, de bárki
fordulhat bármelyik képviselőhöz szimpátia vagy egyéb okok alapján is.

Meghívó
Úrhida Község Településfejlesztési Kezdeményezésének
nyitó fórumára ezúton tisztelettel meghívom.
A megbeszélés ideje: 2007. január. 9. (kedd) 18,00 óra
Befejezés tervezett ideje: 20,00 óra
A fórum helye: Úrhida, Polgármesteri Hivatal.
A fórum célja:

Úrhida Község Településfejlesztési Akciótervének elkészítése
Előadó: Fejes István vidékfejlesztő
Bognár József

3

2006 DECEMBER

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Juhász Gyula

Kellemes Karácsonyi ünnepeket, eredményben gazdag, békés,
boldog új évet kívánok mindenkinek, magam és a Képviselőtestület nevében.
Bognár József
polgármester

Tisztelt gépjármű tulajdonosok !
Szeretném ismertetni a 2007. január 1-től hatályos, módosított
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról főbb változásait.
Az adó alapja: személyszállító gépjármű – ide nem értve az
autóbuszt – hatósági nyilvántartásában feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
Autóbusz, nyerges-vontató, lakópótkocsi esetén a hatósági
nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
Tehergépjármű esetén: a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetőség
(raksúlya) 50%-ával.
Az adó mértéke:
A törvény szerint a személygépkocsik és a motorkerékpárok
esetén a mai egységes – 1200 Ft/100 kg-os – adómértéket a
gépjármű kora (gyártási éve) szerint differenciált adómérték
váltja fel.
Eszerint a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 300
Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. évben 260 Ft/kW, a gyártási
évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kW, a gyártási évet

követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kW, a gyártási évet követő
16. évtől pedig 120 Ft/kW.
A személygépkocsik, illetve a motorkerékpárok utáni 20%-os,
30%-os és 50%-os környezetvédelmi kedvezmény megszűnik.
Autóbusz, nyerges-vontató, lakópótkocsi, tehergépjármű esetén
az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után
1200 Ft.
Súlyos mozgáskorlátozott személy adómentessége:
Mentes a súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy a súlyos
mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös
háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy
örökbefogadó szülője tulajdonában lévő egy darab, 100
kilowatt teljesítményt el nem érő személygépkocsi. Ha a
mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van,
akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményű
személygépkocsi után jár.
Jánosi Lászlóné
adóügyi előadó

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a településen 2006. december 26-án (Karácsony másnapján)
esedékes lakossági hulladékszállítást a VERTIKÁL Zrt.
2006. december 24-én, vasárnap fogja elvégezni!
Dancs Norbert
jegyző
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Tisztelt Úrhidai lakosok!

Tisztelt Lakosság!

A várható téli időjárási viszonyok miatt az alábbiakra
hívnám fel tisztelettel a figyelmüket:
• A téli hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák zavartalan elvégzése miatt a gépjárműveiket ne hagyják közterületen.
• Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője, használója köteles
gondoskodni az ingatlan előtti járda, (járda hiányában egy
méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöld sáv is
van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá a járda és a
kiépített úttest, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyom-mentesítéséről, hó-eltakarításáról, síkosság-mentességéről. A telekingatlanról a járdára és az
úttest fölé, annak űrszelvényébe benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről.
• Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta szükség szerint
– mind a téli, mind a nyári időszakban – köteles letakarítani.
• Hórakást tilos elhelyezni: útburkolati jeleken, kapubejárat
elé, útkereszteződésben, tömegközlekedést szolgáló jármű
megállóhelyénél, közszolgáltatási felszerelési tárgy (pld. vízelzáró csap, tűzcsap, gáz és egyéb közlétesítmény) köré.
Tisztelettel:
Dancs Norbert
jegyző

Szeretném felhívni a közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal
rendelkezők, illetve igénylők figyelmét a pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2006. (III.
20.) számú önkormányzati rendelet módosulására. A változás a
méltányosságból kiadott közgyógyellátási igazolványra való
jogosultságot érinti:
„A szociális törvény rendelkezései szerint közgyógyellátásra
való jogosultságot kell megállapítani annak a szociálisan
rászorult személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át, (jelenleg 38.700,- Ft)
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, (jelenleg 51.600,- Ft)
c) továbbá, ha a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége –
minden esetben – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25%-át eléri. (jelenleg 6.450,- Ft).”
Diószeginé Tóth Éva
igazgatási előadó

KARÁCSONYI
ÜDVÖZLET
„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem
cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a
hazugságnak, de örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha
el nem fogy.”
– Szent Pál apostol –

BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK MINDEN ÚRHIDAINAK.
ÚRHIDA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK DOLGOZÓI

Megkezdődött a 2006–2007-es nevelési év
az Úrhidai Általános Iskolában és az Óvodában
Iskolánk és Óvodánk 2006. augusztus 1-i hatállyal csatlakozott
a szabadbattyányi Általános Művelődési Központhoz. Ennek
értelmében a szabadbattyányi Gróf Batthyány Lajos Általános
Iskola, Cifrakert Óvoda, Móricz Zsigmond Művelődési Ház és
Könyvtár, Géza Fejedelem Általános Iskola (Úrhida), Úrhidai
Napköziotthonos Óvoda egy intézményegységhez tartozik.
Erre a lépésre anyagi megfontolásból volt szükség, mivel a
társulásba történő belépéssel több állami támogatást kapnak
intézményeink. Ebből következik, hogy kevesebb összeggel
kell kipótolnia az Úrhidai Önkormányzatnak az Általános

Iskola és az Óvoda költségvetését, így több pénz marad a
fejlesztésekre.
Az ÁMK igazgatója Dabóczy László úr tanévnyitó szülői
értekezleten tájékoztatta a szülőket a változásokról. Érthető
magyarázata megnyugtatta az aggódó és e téren tájékozatlan
szülőket. Iskolánk és óvodánk tagintézményként működik
tovább változatlan névvel, pedagógusállománnyal, osztály-,
illetve csoportbontással. Így tanulóink, óvodásaink és a szülők
e változásból nem érzékelnek semmit.
Bognár József
polgármester
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ÓVODÁNK HIREI

Szokásos lendülettel álltunk neki a 2006 -2007-es nevelési évnek. Mint minden szeptemberben, most is a Szüreti Felvonulás
és Bál szervezése volt a fő feladat. Természetesen a gyermekek
fogadása és harmonikus nevelése mellett.
Szeptember 16-án tartottuk hagyományőrző Szüreti Felvonulásunkat. Jó hangulattal, nótázva vonult végig a falu apraja-nagyja az utcákon. A legnagyobb élmény természetesen a lovak, csikósok látványa, a lovas kocsin utazás volt. Az esti szüreti bál
bevétele az idén is az Úrhidai Óvodát és a gyermekeket gazdagította. Köszönet mindazoknak, akik anyagilag, vagy bármilyen más módon támogattak bennünket! Vállalkozóknak, szülőknek, nagyszülőknek, és mindenkinek aki hozzájárult egy
akkora összeg kialakulásában, amire a múltban még nem volt
példa. Reméljük, ez minden évben így lesz!
Óvodánk 2007-ben ünnepeli 20-ik születésnapját. Ebből az alkalomból jubileumi rendezvénysorozatot tervezünk, részben
ebből az összegből. Szeretnénk egy kopjafát vagy egy emlékfalat, fafaragó vagy egyéb művész által elkészítve. Mindenféle
segítséget, ötletet szívesen fogadunk.
A Szüreti Bál bevételéből már vásároltunk fejlesztő játékokat,
eszközöket a gyermekeknek.
Szeptember közepén érkeztek intézményünkbe azok a gyerekek, akik eddig még nem jártak oviba. Így megkezdődött a „beszoktatás” időszaka. Mivel hosszú volt a nyári szünet, előfordult, hogy nem csak az új gyerekeket kellett beszoktatni.
Szeptember első hetében elindítottuk néptánc tanfolyamunkat,

a már régóta megismert és szeretett Kriszti nénivel. Szeptember közepétől hittanra is járhatnak gyermekeink Marika nénihez, melyre szintén nagy az érdeklődés. Játékos formában az
angol nyelvvel is ismerkedhetnek heti egy alkalommal Klári
néninél.
Szeptember 26-án fényképezkedés volt az oviban, melyen a
kistestvérek, idősebb testvérek is résztvehettek.
Szeptember 29-én logopédusunk, Misi bácsi tartott szülői értekezletet az érintetteknek. Ezután a logopédiai foglalkozás is
rendszeres része lett mindennapjainknak.
Október 4-én „a Süni és a csodabogyó” című meseelőadást
néztük meg a kisiskolásokkal együtt a Polgármesteri Hivatal
Nagytermében.
Október 20-án az óvoda fogorvosa és asszisztense fogászati
szűrést tartott nálunk. Izgatottan, frissen mosott fogsorral várakoztak a gyerekek, amiért dicséretet is kaptak.
November 22-én a A Székesfehérvári Nevelési Tanácsadó Intézetből jött el a leendő iskolásokhoz a pszichológus.
November 24-én a védőnő játékos foglalkozást tartott a fogápolásról gyermekeinknek.
November 29-én „Mikulás mese” címmel bábos, játékos előadás volt az oviban.
A Mikulásnak már megírtuk a levelet, hogy a karácsonyfa alatt
mi lesz, azt izgatottan várjuk.
Spánitzné Pásztor Andrea
intézményvezető

ISKOLÁNK HÍREI
A tavalyi tanévünk továbbtanulási eredménye igen kiemelkedő
volt, a tanulóink által megjelölt első vagy második helyre
mindenkit felvettek, az első helyre pedig gyermekeink 80%-a
jutott be.
Szeptember 22-én, pénteken tanítási időben hagyományos
sportnapunkat tartottuk, amit közös gimnasztikával és futóversennyel nyitottunk. Óránként más és más programok közül választhattak tanulóink. A labdajátékok, mint a foci, kosár, tollas,
ping-pong mellett számtalan ügyességi verseny is volt, például
hullahopp, sorversenyek, kerékpáros vetélkedő, kugli, különböző fogócskák. Sportnapunk délutánján kerékpártúrát szervezett Bán Balázs tanár úr Jenőbe, Kissné Körmendi Elvira tanítónő segítségével.
Szeptember 28-án néhány tanulónk a körzeti mezei futóbajnokságon vett részt Polgárdin, ahol Pereczes István 7. osztályos tanulónk a IV. korcsoportban az első helyezést szerezte
meg.
Október a természet hónapja iskolánkban, aminek a programjait Bán Balázs tanár úr állította össze és bonyolította le. 6án, pénteken 13–14 óráig diavetítés volt „Barangolás a világ
körül” címmel. 9-én hétfőn Tácra a Gorsiumba szervezett
Balázs bácsi kerékpártúrát 21 gyermekünk részvételével.

Kerékpártúra a Gorsiumba

Október 14-15-én, hétvégén 2 napos túrával összekötött kiránduláson vett részt 13 tanulónk Vérteskozmán Balázs bácsi és
Ildikó néni vezetésével. Az idő nekünk kedvezett, így jónéhány
túrát tehettek gyermekeink a vérteskozmai kiránduláson.
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Október végére Ausztriába, a Märchenlandi Vidámparkba tervezett kirándulás kellő számú jelentkezés hiányában sajnos elmaradt. Októbert a hagyományos őszi papírgyűjtésünkkel zártuk, ahol közel 5 tonna papírt gyűjtöttek gyermekeink. Az alsó
tagozatban a 4. osztályosok lettek az elsők, a felsőben a 7. osztályosoknak sikerült a legtöbb mennyiségű papírt összegyűjteni. Szinte minden osztály teljesítményét tortával jutalmaztuk
és a papír maradék ellenértékét a gyűjtés arányában az osztályok között szétosztottuk.
Október 20-án tartottuk megemlékezésünket a köztársaság
kikiáltásáról, Bognár Andrea tanárnő szervezésében.
A novembert az egészség jegyében Szalainé Cseh Katalin szervezte. November 7-én 10 órától az ÁNTSZ szakembere tartott
előadást a szexualitásról a 7. és a 8. osztálynak. 17-én, pénteken 10 és 13 óra között a Vöröskereszt szakembereinek adtunk
helyet véradáshoz. November 20-án rendeztük hagyományos
egészségnapunkat. A megszokott lúdtalptorna, gyümölcssaláta
készítés, elsősegélynyújtás, kozmetika mellett a zajmérés, parlagfűről és dohányzásról szóló témák is helyet kaptak.
Lúdtalptorna az egészségnapon

Hetente szerdánként egészséges ételekből ételkóstolót tartottunk, amit Szalainé és Lencsésné Kati nénik és Ildikó néni
készített.
Rajzpályázatot hirdettünk a hónap folyamán és most nem a
témát, hanem az elkészítés módját adtuk meg: terményekből
(dió, makk, magok, levelek…) kellett tanulóinknak képeket
készíteni.
November 17-én Nádasdladányban vett részt gyermekeink egy
része tanulmányi versenyen és két első helyezést is szereztünk,
Váradi Márk 3. osztályos tanuló a mesemondó versenyt,
Brownwood Joshua 7. osztályos tanuló a szófaj-párbajt nyerte
meg. Második helyezést ért el az első osztályos csapat (Málik
Dorina, Benkő Dorina, Jánosi Bálint) a meserajz versenyen, a
4. osztályos Kenessey Gergely a szépkiejtési versenyen, és a 7.
osztályos Szabó Enikő a szófaj-párbajban.
Házi tisztasági versenyünkön a tiszta, rendes osztály minősítést
novemberben és általában a többi hónapokban is alsóban a 4.
osztály, felsőben a 6. osztály nyerte el.
Iskolánk ezévben több pályázatot is kedvező eredménnyel zárt.
Év elején a Talent KFT által kiírt erdei iskola pályázatán a
tavasszal Zánkán táborozók szállás és programdíját nyertük
meg. 23 tanulónk vett részt a táborozáson Bán Balázs és BánNémeth Ildikó felügyeletével. Közülük 2 főnek az alapítvány
biztosította az útiköltségét. Alapítványunk az NCA által civil
szervezeteknek kiírt pályázatán 100 000 forint támogatáshoz
jutottunk, amiből digitilás fényképezőgépet, A3-as laminálót,
DVD lejátszót és faxot szereztünk be. A Nemzeti Sporthivataltól a délutáni sportfoglalkozás és versenyeztetés támogatására
kiírt pályázaton 188 000 forintot nyertünk, amit sportszerek vásárlására és gyermekeink versenyekre való utaztatására használjuk fel. A Közoktatásért Közalapítvány eszközfejlesztési pályázatán 66 000 forint, könyvtárfejlesztési pályázatán tavasszal
48000 forint támogatásban részesültünk. Az Útravaló Ösztöndíjat is megpályáztuk pár tanulónkkal, de sajnos forráshiány
miatt elutasítottak minket.
Iskolánkról bővebb tájékoztatást kaphatnak az urhidaiskola.
uw.hu honlapunkon.
Liedermajer Heléna
intézményvezető

Tisztelt Szülők!
Az úrhidai Géza Fejedelem Általános Iskola szeretettel várja és
visszavárja az általános iskolás és leendő iskolás gyerekeket.
Iskolánk előnyei a következők:
• kis létszámú osztályok (9–17 fős),
• szakképzett, fiatal, energikus tantestület,
• változatos szervezeti formák a tanórákon: frontális és egyéni
munkán kívül a csoportos, differenciált és páros munka,
• sokszínű tanórán alkalmazott módszerek jellemzőek a bemutatásra, ismeret rögzítésre, képességfejlesztésre és az ellenőrzésre, értékelésre
• a gyermek képességeihez mért maximális előrehaladás,
• kiemelkedően jó, összetartó iskolai közösség,
• alapképességek biztos megszerzése,
• alaposabb odafigyelés minden tanulóra,
• felzárkóztató, korrepetáló órák és ingyenes logopédiai foglalkozás,
• szakköri lehetőségek széles skálája,
• hónapról-hónapra változó, sokszínű programok,
• szerepelési lehetőség biztosítása,
• 7. és 8. osztályosoknak a vizsga által megszerzett vizsgarutin,
• versenyeken elért szép eredmények,
• eredményes felvételi vizsgák, például 2000-ben a 120 megyei iskolából 25. helyezettek voltunk magyarból (sok nagy
székesfehérvári iskola előtt), és a középmezőnyben szerepeltünk matematikából; 2001-ben mindkét felvételi tantárgyból átlag feletti átlagpontszámot értünk el,
• közepes tárgyi feltételek, modern számítógéppark internet
hálózattal, sokféle taneszköz,
• nemzeti és hagyományos ünnepek méltó megünneplése
(sportnap, egészségnap, mikulás és karácsonyi ünnepség, mi-

kulás és farsangi bál, Ki mit tud, akadályverseny, gyereknap,
anyák napi ünnepség és október 23-i, március 15-i megemlékezés, ballagás).
Az iskola tantestülete

Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány
2005. évi közhasznúsági jelentése:
Bevételek:

Apeh 1%
Kamatjóváírás

Kiadások:

Egyéb dologi kiadások:

141 ezer Ft
47 ezer Ft
22 ezer Ft

Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatóinknak
az 1%-os adófelajánlásokat.
Az eddig öszegyűlt pénzből 423 000 Ft-ot költöttünk
számítógépekre, valamint az alapítvány hozzájárult
iskolánk tanulmányi kirándulásának költségeihez is.
Lencsésné Cseh Katalin
alapítvány elnöke
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Úrhidai Nyugdíjas Egyesület A felújított kápolna felszentelése

Az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület 1988-ban alakult. Az elmúlt
évek alatt a közösség egy jól működő egységes szervezetté
vált. A rendszeres klubnapokon túlmenően a különféle rendezvények között meghatározó jelentősége van az évek óta megrendezésre kerülő nyári Nyugdíjas találkozóknak. A szomszédos és a távolabbi nyugdíjas közösségek közötti szoros együttműködés egyik igen fontos részét jelentik ezek a programok. A
bemutatkozások, találkozók keltették életre az egyesület
ŐSZIRÓZSA népdalkörét. Az együttes ebben az évben ünnepli
fennállásának 10. évfordulóját. Jánosi Józsefné vezetésével
működő együttes számos fellépésen és műsoros rendezvényen
bizonyította nagyszerű tudását. A nyugdíjas találkozók kínálta
lehetőségen túl az együttes szerepelt a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány szüreti mulatságán, Budapesten, ahol nagy sikert
arattak. Ezen túlmenően megismerhették őket regionális rendezvényen, Csopakon és Badacsonyban. A gyönyörű népdal
csokrok között mindig feltűnnek, a helyi szokásokban és
hagyományokban gyökeredző dallamok vagy átírt népdalok.
Az együttes által életre keltett hagyományőrző „Úrhidi
lakodalmas” nagyszerű sikereket hozott a közösség számára.
2005-ben a szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Házban megrendezett Kistérségi Népzenei Minősítőn a népdalkör
„Dicséretes” oklevelet kapott. Több alkalommal szerepeltek
már nyugdíjas Ki-Mit Tud-on, és teljesítményükről elismerően
szóltak. Az együttes céljai között szerepel a Mezőföld, a
szűkebb régió, valamint Úrhida népzenei hagyományainak
ápolása.
Az egyesület 2006-ban végzett közösségi munkájában a legfontosabb az a törekvés, amely az Úrhidán működő különböző
civil szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködés
minél hatékonyabb megvalósítása érdekében kifejtett. Ez a
munka valósult meg a nyári falu napi rendezvényeken, ahol
közös erővel sikerült egy igen színvonalas műsort összeállítani,
és szórakoztatni vendégeinket.
Polyák István
KEDVES ÚRHIDAI LAKOSOK

„A SZERETETNEK CSILLAGÁRA NÉZEK”
CÍMMEL
2006. DECEMBER 22-ÉN 17,OO-KOR
AZ ÚRHIDAI ÖNKORMÁNYZAT,
AZ ÚRHIDAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
AZ ÚRHIDAI NYUGDÍJAS EGYESÜLET
ÉS AZ ÚRHIDÁÉRT EGYESÜLET
SZERVEZÉSÉBEN

„FALU KARÁCSONYI”
MŰSORT RENDEZÜNK A TÁJHÁZBAN.
(ÚRHIDA KOSSUTH L. UTCA 32.)
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT,
KÜLÖNÖSEN AZOKAT, AKIK AZ ÜNNEPEKET EGYEDÜL,
MAGÁNYOSAN TÖLTIK!

2006. október 21-én, 16 óra 30-kor felszentelésre került
az úrhidai köztemető felújított kápolnája. Az építmény az
elmúlt években olyan rossz állapotba került, félő volt,
hogy beomlik a tetőszerkezete. Az Úrhidai Római Katolikus Egyházközség képviselőtestületének kezdeményezésére 2006 nyarán kezdődtek el az épület rekonstrukciós
munkái. A felújításhoz szükséges anyagi erőforrásokat a
Székesfehérvár Egyházmegye Hivatala, az Úrhidai Egyházközség, és az Önkormányzat képviselőtestülete tiszteletdíjának egy részét ajánlotta fel. A kivitelezését egy
helyi vállalkozó, név szerint Furulyás László nyerte, aki a
munkák egy részét felajánlásként végezte el. Természetesen nagyon fontos szerepet töltött be a munkában az a
közösségi összefogás és önzetlen segítség, amit az itt élő
emberek tanúsítottak.

56-os megemlékezés Úrhidán

Az 56-os forradalom 50. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre 2006. október 22-én került sor a templomkertben. A teljesen civil kezdeményezésen alapuló műsor
végén a résztvevők gyertyát helyeztek el a világháborúk Úrhidai hősi halottai emlékművénél.
Falunkat annak idején elkerülte a történelem lánctalpa. Nem
volt sortűz és áldozat sem. Az 50-ik évforduló alkalmából a
templom-kertben rendezett megemlékezésen mégis szép számban jelent meg a falu színe-java. Már a meghívó is magas színvonalon teljesítette hivatását. Az időjárás is kegyes volt. A szónoklatok és szavalatok jól érthetően hangzottak el, megfelelő
hangosítással, mély átérzéssel. Tánc és kórus – művészi élményt nyújtottak. Eredeti úrhidai versek ölelésében a zászlóbontás, a gyertya-gyújtás meghatódást váltott ki bennünk a maga valódiságában, egyben időszerűségében, felmutatva 56
szikrájának fényét, melegét és morális értékét.
Köszönjük ezt a nagyszerű élményt a rendezőknek, az előadóknak, a közreműködőknek és mindazoknak akik anyagilag is
lehetővé tették ezt a népi-nemzeti megemlékezést
Fekete József
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Kedves Úrhidaiak!
Örömmel és büszkén számolunk be arról, hogy községünkben
szeptember közepe óta baba- mama klubot hoztunk létre, mely
nagy sikerrel működik! Szükségessé vált az egyre növekvő és
fiatalodó úrhidai népesség miatt egy hely, ahol kapcsolatok
alakulhatnak ki az itt lakók között. A közösségi szellem erősítését is célul tűztük ki, a helyben lakó anyukák szinte nem is

ismerik egymást. Nagyon sok 2-3 éves korú gyerek zárkózott,
nem tud nyitni a többiek felé, szép lassan és idővel ezek a gondok is megoldódnak, ha más gyerekkel találkoznak. A szülés
utáni depresszió, illetve az évek óta itthon lévő anyukák néha
egyhangú életének leküzdésére is kiválóan alkalmas ez a hely.
A sok színes program lehetővé teszi a kikapcsolódást és a beszélgetést egymással. Mert magamról tudom, ezek nagyon fon-

tosak egy anyának. Nekünk nem csak otthon kell helytállni, a
gyerekekkel kapcsolatban, a háztartásban, a hanem nőnek is
kell maradnunk! Foglalkozni magunkkal, kibeszélni dolgokat,
tanácsot kérni és adni, vagy csak emberek közé menni. És ha
ez az egyensúly megvan, akkor tudunk mindenre összpontosítani és összetartani a családunkat. Az elmúlt hetekben kialakult egy 8–12 fős állandó létszámunk, és még a gyerekek. Persze néha cserélődünk hetenként, attól függően melyik pici
beteg, vagy melyik anyuka tudja megoldani a lejövetelt. Programjaink között szerepelt: védőnői tanácsadás, zenehallgatás,
sok játék, közös tízórai, megmozgató és ügyességi akadálypálya, mikkamakka játszóház vendégeskedett nálunk, és
beszélgettünk jókat.
Idén lesz még:
– fogorvosi tanácsadás, várandós mamáknak és babáknak is
– jön egy úr, aki csak fából készít játékokat és megmutatja nekünk
– természetesen a mikulás is benéz hozzánk.
A következő évben még több színes programunk lesz, hisz a
klubnak a további virágzásához további nagy terveink is
vannak. Ezúton is köszönjük szépen az Önkormányzat támogatását, hogy biztosítják nekünk minden pénteken délelőtt 10
órától a kultúrtermet!
Várunk mindenkit nagy szeretettel, anyukákat, babákat, várandós mamákat! Ötleteket, egészen apró támogatásokat is nagyon
megköszönünk. Kérjük az apukákat, nagyikat támogassák ebben az édesanyákat, igen is jó kicsit kimozdulni, remek dolgokkal találkozni, és nagyon hasznos a csemetéknek is!
Ne felejtsétek, minden pénteken 10 órától 11.30-ig Baba-mama
klub!
Üdvözlettel:
Szalay Zsuzsa (két gyermekes anyuka) tel: 06/20 473-3001

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
rendje:
hétfő:
8.00-15.30 óráig
kedd:
8.00-12.00 óráig
szerda:
nincs ügyfélfogadás
csütörtök:
8.00-15.30 óráig
péntek:
8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514
A polgármester fogadónapja:
ügyfélfogadási időben
A jegyző fogadónapja:
ügyfélfogadási időben
Puskás Károly falugazdász fogadónapja:
hétfő:
8.00-10.00 óráig
Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Várkonyi Mária: Tel.: (22) 364-517
hétfő:
13.30-15.30 óráig
kedd:
–
szerda:
páratlan hét 12.00-14.00 óráig
páros hét 8.00-10.00 óráig
csütörtök:
–
péntek:
9.00-10.00 óráig
Terhesgondozás:
péntek:

ÚRHIDAI
HÍREK

8.00-9.00 óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit
hétfő:
12.00-13.00 óráig
csütörtök:
11.00-12.00 óráig
Fogorvosi szolgálat: (Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska: Tel.: (22) 363-051
hétfő:
7.00-13.00 óráig
kedd:
13.00-19.00 óráig
szerda:
13.00-19.00 óráig
péntek:
7.00-13.00 óráig
A gyógyszertár nyitva tartása:
az orvosi rendeléssel egyidőben
Hétvégi orvosi ügyelet:
Székesfehérvár, Sarló u. 25/a.
Tel.: (22) 340-152, 323-456
Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos: Tel.: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A
Könyvtári nyitva tartás:
hétfő:
14.00-16.00 óráig
szerda:
15.00-17.00 óráig

A posta nyitva tartása:
hétfő-péntek:

8.00-12.00 óráig
12.30-15.00 óráig

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató
Rt. Győr Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
Hibabejelentés:
06-40-330-330
Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt.
Szfvár, Gáz u. 2.
Ügyfélszolgálat:
06-22-311-097
Hibabejelentés:
06-22-333-250
Építésügy Szfvár. Polgármesteri Hivatal
Városház tér 1. II em.
Schmidtné Lengyel Andrea
Építésigazgatási Iroda
(22) 537-175
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
13.00-15.00 óráig
szerda:
8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
péntek:
8.00-12.00 óráig
Segélyhívók:

Rendőrség:
Tűzoltók:
Mentők:

FELELŐS KIADÓ: BRIBEN NYOMDA KFT. – ÚRHIDA, ZRÍNYI U. 10.
SZERKESZTŐSÉG: POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL., FAX: (22) 364-514
8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L. U. 66.
ELŐKÉSZÍTÉS: VARGA TAMÁS NYOMDAI MUNKÁK: BRIBEN NYOMDA KFT.
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